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उच्च शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बर्ेको ववधेयक 

प्रस्तावर्ा  उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धान गने अवसर उपलब्ध गराई प्रततस्पधााको आधारमा उच्च 
शिक्षाको गुणस्तर अशिवदृ्धध गरी देिको िकै्षक्षक तथा प्राक्षिक क्षेत्रलाई अझ बढी गुणस्तरीय, मयााददत र 
उपलब्ब्धमूलक बनाउन र ववश्वववद्यालय तथा उच्च शिक्षण संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, तनयमन र 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायालाई सहजीकरण र व्यवब्स्थत गनाको लाधग उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रचशलत 
कानूनलाई संिोधन र एकीकरण गना वाञ्छनीय िएकोले, 

संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

परिच्छेद १ 

प्रािम्म्िक 

१. संक्षक्षप्त र्ाम ि प्रािम्ि  (१) यस ऐनको नाम “उच्च शिक्षा ऐन, २०७६” रहेको छ । 

 (२) यो ऐन प्रमाणणकरण िएको एकानब्बेऔ ंददनबाट प्रारम्ि हुनेछ । 

२. परििाषा  ववषय वा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “अध्यक्ष” िन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछा ।  

(ख) “आङ्धगक क्याम्पस” िन्नाले ववश्वववद्यालय आफैले सञ्चालन गरेको क्याम्पस सम्झनु 
पछा । 

(ग) “आयोग” िन्नाले दफा ६ बमोब्जम स्थापना िएको ववश्वववद्यालय अनुदान आयोग 
सम्झनु पछा । 

(घ) “उच्च शिक्षण संस्था” िन्नाले उच्च शिक्षा प्रदान गने ववश्वववद्यालय तथा उच्च शिक्षा 
प्रदान गने संस्थालाई समेत सम्झनु  पछा । 

(ङ) “उच्च शिक्षा” िन्नाले स्नातक तह वा सो िन्दा माधथल्लो तहमा ददइने शिक्षा सम्झनु पछा 
। 

(च) “उपकुलपतत” िन्नाले ववश्वववद्यालयको उपकुलपततलाई सम्झनु पछा । 

(छ) “क्याम्पस” िन्नाले दफा ३० बमोब्जमका क्याम्पस सम्झनु पछा । 

(ज) “केन्रीय ववश्वववद्यालय” िन्नाले संघीय सरकारले सञच्ालन गरेका वा सञच्ालन गना 
अनुमतत ददएका ववश्वववद्यालय सम्झनु पछा । 
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(झ)  “तोककएको” वा “तोककए बमोब्जम” िन्नाले यस ऐन अन्तगात बनेका तनयम वा ववतनयममा 
तोककएको वा तोककए बमोब्जम सम्झनु पछा । 

(ञ)  “पदाधधकारी” िन्नाले ववश्वववद्यालयको ववधान बमोब्जमका पदाधधकारी सम्झनु पछा । 

 (ट) “प्रदेि ववश्वववद्यालय” िन्नाले प्रदेि सरकारद्वारा संचाशलत वा प्रदेि सरकारको अनुमतत 
शलई स्थापना हुने ववश्वववद्यालय सम्झनु पछा । 

 (ठ) “पररषद्” िन्नाले दफा ३ बमोब्जमको उच्च शिक्षा पररषद् सम्झनु पछा । 

(ड) “बोडा अफ ट्रस्टी”  िन्नाले ववश्वववद्यालयको ववधान बमोब्जम गठन िएको बोडा अफ 
ट्रस्टी सम्झनु पछा । 

(ढ) “मन्त्रालय” िन्नाले शिक्षा,  वविान तथा प्रववधध मन्त्रालय सम्झनु पछा । 

(ण) “मातनत ववश्वववद्यालय” िन्नाले सम्बन्धन ददन नपाउने  गरी दफा २१ को उपदफा (५)   
बमोब्जम स्थापना िएका उच्च शिक्षण संस्था सम्झनु पछा । 

(त) “ववधान” िन्नाले ववश्वववद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृत िएको ववधान (चाटार) सम्झनु पछा । 

(थ) “ववश्वववद्यालय” िन्नाले दफा २१ बमोब्जम स्थापना िएको केन्रीय ववश्वववद्यालय, प्रदेि 
ववश्वववद्यालय र मातनत ववश्वववद्यालय सम्झनु पछा । 

(द) “शिक्षक” िन्नाले ववश्वववद्यालयमा अध्यापन वा अनुसन्धान गने, गराउने प्राध्यापक, सह 
प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक वा सहायक प्राध्यापक सम्झनु पछा र सो िब्दले ववश्वववद्यालयका 
ववशिन्न तहका प्रशिक्षक वा यस ऐन अन्तगात बनेको ववतनयममा शिक्षक िनी तोककएको 
व्यब्क्तलाई समेत जनाउँछ । 

(ध) “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस” िन्नाले ववश्वववद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस 
सम्झनुपछा । 

(न) “सशमतत” िन्नाले दफा ४१ बमोब्जमको सशमतत सम्झनु पछा । 

    (प) “सहअध्यक्ष” िन्नाले पररषद्को सहअध्यक्ष सम्झनु पछा । 

(फ)  “स्वीकृततपत्र” िन्नाले ववश्वववद्यालय स्थापना गना दफा २४ बमोब्जम ददइएको स्वीकृतत 
पत्र सम्झनु पछा । 

(ब) “सेवा आयोग” िन्नाले दफा ३६ बमोब्जमको सेवा आयोग सम्झनु पछा । 
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(ि) “संकाय” िन्नाले ववश्वववद्यालयको संकाय सम्झनु पछा र सो िब्दले अध्ययन संस्थान वा 
स्कूललाई समेत जनाउँछ । 

 

परिच्छेद–२ 

उच्च शिक्षा परिषद्को गठर् तथा काम, कतनव्य ि अधधकाि 

३.  परिषद्को गठर्  (१) उच्च शिक्षा सम्बन्धी राब्रट्रय नीतत तथा रणनीतत तयार गना र राज्यको 
मानव संिाधनको आवश्यकता र उच्च शिक्षाबीच समाञ्जस्यता कायम गना एक उच्च शिक्षा पररषद् 
रहनेछ। 

(२) पररषद्को गठन देहाय बमोब्जम हुनेछ – 

(क)  प्रधानमन्त्री         – अध्यक्ष 

(ख)  मन्त्री वा राज्यमन्त्री,  शिक्षा, वविान तथा प्रववधध    – 

सहअध्यक्ष 

(ग)  अध्यक्ष, ववश्वववद्यालय अनुदान आयोग       – 

उपाध्यक्ष 

(घ)  प्रत्येक प्रदेिबाट सामाब्जक ववकास मन्त्री     – 

सदस्य 

(ङ)  सदस्य, राब्रट्रय योजना आयोग (शिक्षा हेने)      – 

सदस्य 

(च)  ववश्वववद्यालयका उपकुलपतत र अध्यक्षहरु मध्येबाट पाँच जना   – 

सदस्य 

(छ)  सधचव, अथा मन्त्रालय        – सदस्य 

(ज) सधचव,  शिक्षा मन्त्रालय        – 

सदस्य 

(झ)  अध्यक्ष, नेपाल प्राध्यापक संघ       – सदस्य 
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(ञ)  उच्चशिक्षाका क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वषा अध्यापन वा अनुसन्धान गरेका लब्ध 
प्रततब्रठत प्राध्यापकहरु मध्येबाट कम्तीमा तीनजना मदहला सदहत आठ जना 
 – सदस्य 

(ट) उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, चन्दादाता तथा समाजसेवीहरु मध्येबाट  

कम्तीमा एक जना मदहला सदहत तीन जना     – सदस्य 

(ठ) सधचव, ववश्वववद्यालय अनुदान आयोग     –सदय–सधचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (ञ) र (ट) बमोब्जमका सदस्यहरुको मनोनयनको 
लाधग शसफाररस गना पररषद्ले सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा पररषद्कोो उपाध्यक्ष र मन्त्रालयको 
सधचव रहेको एक सशमतत गठन गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोब्जमको सशमततले शसफाररस गरेको व्यब्क्तलाई पररषद्ले सदस्यमा 
मनोनयन गनेछ । 

(५) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधध चार वषाको हुनेछ । 

(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन पररषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले 
आफ्नो पदीय ब्जम्मेवारी पूरा नगरेमा त्यस्तो सदस्यलाई पररषद्ले जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन   
सक्नेछ ।  

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अतघ त्यस्तो सदस्यलाई सफाई पेि गने मनाशसव मौका ददनु 
पनेछ । 

(७) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद ररक्त हुन गएमा बाँकी अवधधको लाधग उपदफा 
(३) बमोब्जमको प्रकिया पूरा गरी अको व्यब्क्तलाई मनोनयन गररनेछ । 

४.  परिषद्को काम, कतनव्य ि अधधकाि  यस ऐनमा अन्यत्र उब्ल्लणखत काम, कताव्य र अधधकारका 
अततररक्त पररषद्को काम, कताव्य र अधधकार देहाय बमोब्जम हुनेछ - 

(क) उच्च शिक्षा सम्बन्धी नीतत तथा रणनीततहरु तय गने र नीततगत तनदेिन गने, 

(ख) उच्च शिक्षामा ददइने आधथाक सहायता तथा अनुदान सम्बन्धी नीतत स्वीकृत गने, 

(ग) उच्च शिक्षाको ववकास र पो्रवद्ाधनका लाधग आवश्यक र उपयुक्त काम गने, 

गराउने र तनदेिन ददन,े 

(घ) तोककए बमोब्जमका अन्य काया गने । 
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५.  परिषद्को बैठक  (१) पररषद्को बैठक वषामा कम्तीमा दईु पटक बस्नेछ । 

(२) पररषद्को बैठक पररषद्को अध्यक्षले तोकेको शमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) पररषद्को बैठक बस्नुिन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने 
ववषयको कायासूची सदहतको सूचना सदस्य सधचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

(४) पररषद्को कूल सदस्य संख्याको पचास प्रततितिन्दा बढी सदस्यहरु उपब्स्थत िएमा 
गणपूरक संख्या पुगको मातननेछ ।  

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन पररषद््मा मनोनीत सदस्यहरुको 
मनोनयन निएको अवस्थामा तत्काल कायम रहेका पचास प्रततितिन्दा बढी सदस्य उपब्स्थत 
िएमा गणपूरक संख्या पुगेको मातननेछ ।  

(६) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र तनजको अनुपब्स्थततमा सहअध्यक्षले 
बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(७) पररषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर िएमा बैठकको 
अध्यक्षता गने व्यब्क्तले तनणाायक मत ददनेछ ।  

(८) पररषद्को बैठकमा वविलाई आमब्न्त्रत गना सककनेछ ।तर त्यस्तो आमब्न्त्रत व्यब्क्तले 
मत ददन पाउने छैन । 

(९) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायाववधध पररषद् आफैले तनधाारण गरे बमोब्जम 
हुनेछ। 

 

 

परिच्छेद–३ 

ववश्वववद्यालय अरु्दार् आयोगको गठर् तथा काम, कतनव्य ि अधधकाि 

६.  ववश्वववद्यालय अरु्दार् आयोग (१) ववश्वववद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको प्रमुख 
तनयमनकारी तनकायको रुपमा तथा उच्च शिक्षा पररषद्को कायाकारीको रुपमा एक ववश्वववद्यालय 
अनुदान आयोग रहन ेछ । 

(२) आयोगको कायाालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । 

७.  आयोगको गठर्  (१) आयोगको गठन देहाय बमोब्जम हुनेछ – 
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(क) नेपाल सरकारबाट तनयुक्त व्यब्क्त     – अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, राब्रट्रय योजना आयोग (शिक्षा हेने)    – सदस्य 

(ग) पररषद्का सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा एकजना मदहला सदहत  

नेपाल सरकारबाट तनयुक्त चारजना     – सदस्य 

(घ) सधचव, अथा मन्त्रालय       – सदस्य 

(ङ) सधचव, शिक्षा मन्त्रालय       – सदस्य 

(च) दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोब्जम तनयुब्क्त  

गररएका उपकुलपततहरु मध्येबाट दईुजना     – सदस्य 

(छ) नेपाल सरकारबाट तनयुक्त व्यब्क्त      –सधचव 

स्पष्टीकिण यस पररच्छेदको प्रयोजनको लाधग, 

(१) “अध्यक्ष” िन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पछा । 

(२) “सदस्य” िन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पछा र सो िब्दले अध्यक्ष र सधचवलाई 
समेत जनाँउछ । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोब्जमको अध्यक्ष र खण्ड ( ग), (च) र (छ) 
बमोब्जमका  सदस्यको तनयुब्क्तको लाधग शसफाररस गना नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रीको 
संयोजकत्वमा राब्रट्रय योजना आयोगकोो (शिक्षा हेने) सदस्य र मन्त्रालयकोो सधचव सदस्य 
रहेको एक शसफाररस सशमतत गठन गनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोब्जमको सशमततले शसफाररस गरेको व्यब्क्तलाई नेपाल सरकारले 
आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा तनयुक्तब्ो गनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोब्जमको सशमततले आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको तनयुब्क्तको 
लाधग शसफाररस गदाा ववश्वववद्यालयको प्राध्यापकहरुमध्येबाट गनुा पनेछ । 

(५) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (च) र (छ) बमोब्जमका मनोनीत सदस्यको 
पदावधध चार वषाको हुनेछ ।  

 तर पररषदो्को सदस्य निएको अवस्थामा सदस्यहरुको पदावधध स्वत समाप्त िएको 
मातननेछ । 
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८.  आयोगको काम, कतनव्य ि अधधकाि ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगको काम, कताव्य तथा अधधकार 
देहाय बमोब्जम हुनेछ - 

(क) उच्च शिक्षण संस्थाहरुलाइा अनुदान ववतरण गने, अनुगमन, मूल्यांकन र तनयमन 
गने, 

(ख) पररषद््बाट स्वीकृत ततक्ालीन र दीघाकालीन नीतत तथा रणनीततहरुको कायाान्वयन 
गने गराउने, 

(ग) उच्च शिक्षण संस्थाहरुको पुनःसंरचनाका लाधग मापदण्ड तयार गने र स्वीकृततका 
लाधग पररषद् समक्ष पेि गने, 

(घ) उच्च शिक्षण संस्थाहरुबीच समन्वय कायम गने, 

(ङ) राब्रट्रय योग्यता प्रारुप तयार तथा स्वीकृत गरी लागू गने, 

(च) नयाँ ववश्वववद्यालय स्थापनाका लाधग पररषद्् समक्ष स्वीकृततका लाधग शसफाररस 
गने, 

(छ) िूगोल, जनसंख्या तथा स्थानीय ववशिरठताका आधारमा उच्च शिक्षण संस्थाहरुको 
नक्िांकन गने, 

(ज) ववश्वववद्यालयको ववकास सम्बन्धमा तनजी, प्राक्षिक तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग 
समन्वय गने, 

(झ) ववश्वववद्यालय तथा उच्च शिक्षाको केन्रीय डाटाबेस तयार गने, 

(ञ) ववश्वववद्यालयका प्राध्यापकहरुको वगीकरण गने, 

(ट) मापदण्ड पूरा नगरेका उच्च शिक्षण संस्थालाई तोके बमोब्जम आवश्यक कारवाही 
गने, 

(ठ) स्वदेिी तथा ववदेिी ववश्वववद्यालयको डडग्रीको समकक्षता तनधाारण गने, 

(ड) उच्च शिक्षण संस्थाहरुमा प्राध्यापन र अनुसन्धान गने व्यब्क्तको राब्रट्रय योग्यता 
परीक्षा (नोिेनल इशलब्जववशलदट टोेरट) संचालन गने र उक्त परीक्षा उत्तोीणा 
गरेको व्यब्क्तले मात्र उच्च शिक्षामा प्राध्यापन गना पाउने व्यवस्था गने, 

(ढ) उच्च शिक्षण संस्थाहरुको लाधग आवश्यक पने शिक्षक, प्राध्यापक र कमाचारीहरुका 
दरबन्दीका सम्बन्धमा शसफाररस गने, 
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(ण) ववदेिी ववश्वववद्यालयको सम्बन्धनमा संचालन हुने उच्च शिक्षा संस्थाको 
स्वीकृततका लाधग मापदण्ड तयार गरी कायाान्वयन गने र त्यस्ता संस्थाहरुको 
अनुगमन तथा तनयमन गने, 

(त) गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा प्रत्यायन सशमततको स्थापना निएसम्म उच्च शिक्षण 
संस्थाहरुको स्तर तनधाारण गने,    

(थ) वावषाक प्रततवेदन पररषद्का अध्यक्ष समक्ष पेि गने, 

(द) तोककए बमोब्जमको अन्य काम गने, गराउने । 

९. आयोग स्विाशसत ि संगठठत संस्था हुरे् : (१) आयोग अववतछन्न उत्तराधधकारवाला एक स्विाशसत 
र संगदठत संस्था हुनेछ । 

(२) आयोगको काम कारवाहीको तनशमत्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३) आयोगले व्यब्क्त सरह चल–अचल सम्पवत्त प्राप्त गना, उपिोग गना, बेचबबखन गना वा 
अन्य ककशसमको व्यवस्था गना सक्नेछ । 

(४) आयोगले व्यब्क्त सरह आफ्नो नामबाट नाशलस उजूर गना र पररषद् उपर पतन सोही 
नामबाट नाशलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) आयोगले व्यब्क्त सरह करार गना, करार बमोब्जमको अधधकार प्रयोग गना तथा 
दातयत्व तनवााह गना सक्नेछ । 

१०.  आयोगको कमनचािी : (१) आयोगको काया सञ्चालन गनाको लाधग आयोगमा आवश्यक संख्यामा 
कमाचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमका कमाचारीहरुको तनयुब्क्त, काम, कताव्य र अधधकार, पाररश्रशमक, 

सुववधा (तनववृत्तिरण) तथा सेवाका िताहरु ववतनयममा तोककए बमोब्जम हुनेछन ्। 

(३) यो ऐन प्रारम्ि हँुदाका बखत ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगमा कायारत कमाचारीहरु 
स्वत आयोगका कमाचारी हुनेछन ्।  

(४) उपदफा (३) बमोब्जमका कमाचारीहरुको सेवा सुववधा कायम गदाा तनजले खाइपाइ 
आएको सेवा सुववधामा प्रततकूल असर नपने गरी ब्यवस्थापन हुनेछ । 

११.  आयोगको बैठक  (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 



Downloaded from edupatra.com   9  

 

(२) आयोगको बैठक आयोगको अध्यक्षले तोकेको शमतत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 

(३) आयोगको बैठकसम्बन्धी अन्य कायाववधध आयोग आफैले तनधाारण गरे बमोब्जम हुनेछ  
।  

१२. आयोगको अध्यक्ष ि सदस्य पदमा नर्युक्त हुर् र्सक्र्े   देहायको व्यब्क्त आयोगको अध्यक्ष र 
सदस्य पदमा तनयुक्त हुन सक्ने छैन  

(क)  गैरनेपाली नागररक,  

(ख)  भ्ररटाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबबखन तथा ओसार पसार, लागू 
औषध बबिी ववतरण वा ओसार पसार, सम्पवत्त िदु्धीकरण, राहदानी 
दरुुपयोग, अपहरण वा नैततक पतन देणखने अन्य फौजदारी कसूरमा 
अदालतबाट सजाय पाएको, 

(ग) िववरयमा सरकारी वा सावाजतनक संस्थाको सेवाको तनशमत्त अयोग्य ठहररने 
गरी पदबाट बखाास्त गने गरी वविागीय सजाय पाएको,  

(घ)    कुनै ववदेिी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतत प्राप्त गरेको,  
(ङ)    प्रचशलत कानून बमोब्जम कालो सूचीमा परेको, 
(च)    दामासाहीमा परेको, वा 
(छ)    मानशसक सन्तुलन ठीक निएको । 

१३.  पदबाट हटाउर् सक्र्े  (१) दफा ७ को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन 
देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधध समाप्त हुनु 
अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ - 

(क) तनजमा कायाक्षमताको अिाव िएमा, 

(ख) तनज खराब आचरणमा लागेमा, 

(ग) तनजले इमान्दारीपूवाक आफ्नो पदीय कताव्य पालन नगरेमा, वा  

(घ) तनजको मानशसक सन्तुलन ठीक निएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम पदबाट हटाउनु अतघ त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेि 
गने मनाशसव मौका ददनु पनेछ । 

१४.  पद रिक्त हुरे्  देहायको कुनै अवस्थामा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हुनेछ - 

(क) तनजले आफ्नो पदबाट शलणखत राजीनामा ददएमा, 
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(ख) तनजको पदावधध पूरा िएमा, 

(ग) तनजलाई दफा १३ बमोब्जम पदबाट हटाइएमा, 

(घ) तनज नैततक पतन देणखने फौजदारी अशियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर िएमा, 

(ङ) तनजको मतृ्यु िएमा, वा 

(च) कुनै ववदेिी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमततपत्र प्राप्त गरेमा । 

१५.  आयोगको अध्यक्षको काम, कतनव्य, अधधकाि   (१) आयोगको अध्यक्षको काम, कताव्य, अधधकार 
देहाय बमोब्जम हुनेछ । 

(क)  नीतत, कायािमहरु तयार गरी आयोगमा पेि गने, 

(ख)  वावषाक बजेट तथा कायािम तयार गरी आयोगमा पेि गने,  

(ग)  आयोग तथा पररषद्को बैठकका लाधग कायासूची तयार गने, गराउने, 

(घ)  पररषद् र आयोगको बैठकको तनणायहरु कायाान्वयन गने, गराउने, 

(ङ)  पररषद् र आयोगले अधधकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य कायाहरु गने। 

(२) आयोगको अध्यक्ष पररषद्को पूणाकालीन कायाकारी प्रमुख हुनेछ । 

(३) आयोगको अध्यक्षको सेवा, िता र सुववधा तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

१६.  आयोगको सधचव सम्बन्धी व्यवस्था  (१) नेपाल सरकारले तनयुक्त गरेको व्यब्क्त आयोगको 
सधचव हुनेछ ।  

(२) सधचव पूणाकालीन पदाधधकारी हुनेछ । 

(३) आयोगको अध्यक्षको सामान्य तनयन्त्रण र तनदेिनमा रही सधचवले दैतनक काया 
संचालन गनेछ ।  

(४) सधचवको काम, कताव्य, अधधकार तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

(५) सधचवको पाररश्रशमक, सेवाको िता तथा सुववधा तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

१७.  अरु्दार् उपलब्ध गिाउर्े  (१) नेपाल सरकारले केन्रीय तथा प्रदेि ववश्वववद्यालयलाई उपलब्ध 
गराउने आधथाक सहयोग अनुदान आयोग माफा त उपलब्ध गराउनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोब्जमको आधथाक सहयोग तथा अनुदान स्वीकृत मापदण्ड बमोब्जम 
उपलब्ध गराइनछे । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम मापदण्ड केन्रीय ववश्वववद्यालय र प्रदेि ववश्वववद्यालयलाई 
छुट्टाछुट्टै हुनेछ । 

१८.  ववविण माग गर्न सक्र्े  (१) आयोगले कुनै ववश्वववद्यालयसँग त्यस्तो ववश्वववद्यालय वा सो 
अन्तगात सञ्चाशलत कुनै िकै्षक्षक संस्थाको आधथाक कारोवार, मौजुदा कोष वा वववरण माग गना 
सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम माग गररएको वववरण उपलब्ध गराउनु सम्बब्न्धत 
ववश्वववद्यालयको कताव्य हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम माग गररएको वववरणको सम्बन्धमा त्यस्तो ववश्वववद्यालय वा 
िकै्षक्षक संस्थाको तनरीक्षण गनुा पने िएमा आयोगले आवश्यकतानुसार तनरीक्षण गना, गराउन सक्नेछ 
। 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम तनरीक्षण गना आउने व्यब्क्तलाई सहयोग गनुा सम्बब्न्धत 
ववश्वववद्यालयको कताव्य हुनेछ । 

(५) यस दफा बमोब्जम वववरण उपलब्ध नगराउने वा तनरीक्षण गना सहयोग नपुर्याउने 
ववश्वववद्यालयलाई आयोगले प्रदान गने अनुदान र अन्य सहयोग रोक्का गना सक्नेछ । 

 

परिच्छेद–४ 

आयोगको कोष, लेखा ि लेखापिीक्षण 

१९.  आयोगको कोष  (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । 

   (२) उपदफा (१) बमोब्जमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन ् 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) ववदेिी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोब्जमको रकम प्राप्त गनुा अतघ आयोगले नेपाल 
सरकार, अथा मन्त्रालयको स्वीकृतत शलनु पनेछ । 
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(४) आयोगको कोषमा रहन े रकम "क" वगाको कुनै ववत्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा 
गररनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

(५) आयोगको सम्पूणा खचा उपदफा (१) बमोब्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

२०.  लेखा ि लेखापिीक्षण  (१) आयोगको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली 
बमोब्जम राणखनेछ । 

(२) आयोगले तोककए बमोब्जम आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुा पनेछ । 

(३) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । 

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत आयोगको दहसाब ककताब जाँच्न वा जाँच गना 
लगाउन सक्नेछ । 

परिच्छेद-५ 

ववश्वववद्यालयको वगनीीकिण ि स्थापर्ा 

२१.  ववश्वववद्यालयको वगीकिण (१) ववश्वववद्यालयको वगीकरण देहाय बमोब्जम हुनेछ । 

(क) केन्रीय ववश्वववद्यालय 

(ख) प्रदेि ववश्वववद्यालय  

(२) केन्रीय र प्रदेि ववश्वववद्यालयलाई उपलब्ध गराइने अनुदान तथा लगानीको आधार 
आयोगले तनधाारण गरे बमोब्जम हुनेछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्ि हँुदाका बखत संचालनमा रहेका बत्रिुवन ववश्वववद्यालय, नेपाल संस्कृत 
ववश्वववद्यालय, लुब्म्बनी बौद्ध ववश्वववद्यालय, कृवष तथा वन ववश्वववद्यालय र नेपाल खोलुोा 
ववश्वववद्यालय संघीय सरकार अन्तगात रहने गरी केन्रीय ववश्वववद्यालय हुनेछन ् र पुवााञ्चल 
ववश्वववद्यालय, राजवषाजनक ववश्वववद्यालय, पोखरा ववश्वववद्यालय, मध्यपब्ञ्चमाञ्चल ववश्वववद्यालय 

र सुदरुपब्श्चमाञ्चल ववश्वववद्यालय प्रदेि सरकार अन्तगात रहन ेगरी प्रदेि ववश्वववद्यालय हुनेछन ्
। 

(४) काठमाडौं ववश्वववद्यालयको हकमा ववधानमा तोके बमोब्जम हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा 
समुदायले ट्ररट स्थापना गरी नाफारदहत मातनत ववश्वववद्यालयहरु स्थापना गना सक्नेछ।तर त्यस्तो 
मातनत ववश्वववद्यालयहरुले सम्बन्धन ददन सक्ने छैनन।् 
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२२.  आङ्धगक क्याम्पस तथा सम्बन्धर् सम्बन्धी व्यवस्था  (१) केन्रीय ववश्वववद्यालयले 
आवश्यकतानुसार नेपाल शित्र आङ्धगक क्याम्पस स्थापना गना सक्नेछ । 

तर कुनै क्याम्पसलाई सम्वन्धन ददने पाउने छैन । 

(२) प्रदेि ववश्वववद्यालयले सो प्रदेि िन्दा बादहर आङ्धगक क्याम्पस संचालन गना पाउने 
छैन ।  

(३) आयोगले तोके अनुसार पूवााधार पोूरा गरेको कुनै ववश्वववद्यालयको आङ्धगक 
क्याम्पसलाई सम्बब्न्धत प्रदेि सरकारले ववश्वववद्यालयको रुपमा संचालन गना सक्नेछ र सो को 
स्वीकृतत नेपाल सरकारबाट शलनु पनेछ । 

(४) यो ऐन प्रारम्ि हुोँदाका बखत कुनै ववश्वववद्यालयको सम्बन्धन शलई संचालनमा 
रहेका सामुदातयक क्याम्पसलाई समब्ब्न्धत प्रदेि सरकारले ववश्वववद्यालय वा आङ्धगक क्याम्पसका 
रुपमा संचालन गना सक्नेछ । 

२३.  ववश्वववद्यालय स्थापर्ा लाधग आवश्यक पूवानधाि तथा अन्य मापदण्ड  ववश्वववद्यालय स्थापना 
गनाको लाधग चादहन े आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा पुवााधारहरु अनुसूधच १ मा उल्लेख 
िएअनुसार हुनेछ । 

२४.  ववश्वववद्यालय स्थापर्ा गर्न स्वीकृनत शलरु् परे्  (१) कुनै तनकाय वा संस्थाले ववश्वववद्यालय 
स्थापना गना चाहेमा स्वीकृततको लाधग तोककएको वववरण खलुाई तोककएको ढाँचामा प्रस्ताववत 
ववश्वववद्यालयको ववधान सदहत अन्य कागजातहरु संलग्न गरी आयोगमा तनवेदन ददनु पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोब्जम कुनै तनवेदन प्राप्त िएमा आयोगले प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय 
स्थापना गना पररषद्ले तनधाारण गरेको िता तथा मापदण्ड बमोब्जम िए वा निएको सम्बन्धमा 
जाँचबुझ गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम जाँचबुझ गदाा दफा २३ बमोब्जमको पूवााधार तथा मापदण्ड पूरा 
िएको देणखएमा आयोगले त्यस्तो ववश्वववद्यालय स्थापना गना स्वीकृतत ददने सम्बन्धमा पररषद् 
समक्ष प्रस्ताव गनुा पनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम प्रस्ताव पेि गनुा अतघ आयोगले त्यस्तो ववश्वववद्यालय 
स्थापना गना आवश्यक िए, निएको सम्बन्धमा सावाजतनक सुनुवाई गना सक्नेछ । 

(५) उपदफा (३) बमोब्जम प्राप्त िएको प्रस्ताव जाँचबुझ गदाा तनवेदकलाई ववश्वववद्यालय 
स्थापना गना स्वीकृत ददन मनाशसव देणखएमा पररषद्ले सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष 
शसफाररस गनेछ । 
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(६) उपदफा (५) बमोब्जम पररषद््बाट िएको शसफाररस बमोब्जम ववश्वववद्यालय स्थापना 
गने स्वीकृतत ददन उपयुक्त देणखएमा नेपाल सरकारले तनवेदकको माग बमोब्जम ववश्वववद्यालय 
स्थापना गना स्वीकृतत ददनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोब्जम नेपाल सरकारबाट ववश्वववद्यालय स्थापना गना स्वीकृतत प्राप्त 
िएमा मन्त्रालयले तोककएको दस्तुर शलई तोककए बमोब्जमको ढाँचामा तनवेदकलाई स्वीकृततपत्र ददनु 
पनेछ । 

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन नेपाल सरकारले चाहेमा यस 
ऐन बमोब्जम पूवााधार पूरा गरी ववश्वववद्यालय स्थापना गना सक्नेछ । 

२५.  ववधार् सम्बन्धी व्यवस्था  (१) ववश्वववद्यालयको आफ्नै ववधान हुनेछ र नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृत िए पतछ लागू हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम स्वीकृत ववधान सिंोधन गनाोु परेमा संिोधनको मस्यौदा 
स्वीकृततको लाधग आयोगमा पेि गनुा पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोब्जम ववधान संिोधनको मस्यौदा प्राप्त हुन आएमा आयोगले सो 
सम्बन्धमा आवश्यक जाँचुबुझ गरी पररषद् समक्ष पेि गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोब्जम ववधान संिोधन गना मनाशसव देणखएमा पररषद्ले स्वीकृततको 
लाधग नेपाल सरकार समक्ष शसफाररस गनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोब्जम शसफाररस िएको ववधान संिोधन गना उपयुक्त देणखएमा 
नेपाल सरकारले स्वीकृत गनेछ र त्यस्तो संिोधन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत िए पतछ लागू हुनेछ 
। 

(६) यो ऐन प्रारम्ि हँुदाका वखत स्थापना िएका ववश्वववद्यालयहरुले यो ऐन प्रारम्ि 
िएको शमततले एक वषाशित्र यस दफा बमोब्जमको प्रकिया पूरा गरी ववधान नेपाल सरकारबाट 
स्वीकृत गराउनु पनेछ । 

(७) यो ऐनसोँग बाणझएको हदसम्म ववधानको व्यवस्था लागू हुने छैन ।   

२६.  बोडन अफ ट्रष्टीको गठर् गर्नीे  (१) ववश्वववद्यालय स्थापना गना चाहने तनकाय वा संस्थाले 
ववश्वववद्यालय स्थापना गनुा अतघ त्यस्तो ववश्वववद्यालयमा लगानी गना तथा ववश्वववद्यालय 
सञ्चालन गनाका लाधग नाफा नशलन ेव्यवस्था सदहतको एक बोडा अफ ट्ररटी गठन गनुा पनेछ । 

(२) यो ऐन प्रारम्ि िए पतछ स्थापना हुने केन्रीय तथा प्रदेि ववश्वववद्यालय बोडा अफ 
ट्रस्टीको मोडलमा संचालन गररनेछ ।  
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(३) यो ऐन प्रारम्ि हुनु िन्दा अतघ स्थापना िएका ववश्वववद्यालयको ववधानमा बोडा अफ 
ट्रस्टीको मोडलमा ववश्वववद्यालयको सोाोंगठतनक संरचनाको व्यवस्था गनुा पनेछ । 

(४) यस दफा बमोब्जमको बोडा अफ ट्ररटीको गठन ववधध तथा काम, कताव्य र अधधकार 
तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

२७. ववश्वववद्यालय स्विाशसत संगठठत संस्था हुरे्  (१) ववश्वववद्यालय अववब्च्छन्न उत्तराधधकारवाला 
एक स्विाशसत र संगदठत संस्था हुनेछ । 

(२) ववश्वववद्यालयको सबै काम कारवाहीको तनशमत्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । 

(३) ववश्वववद्यालयले व्यब्क्त सरह चल अचल सम्पवत्त प्राप्त गना, उपिोग गना, बेचबबखन 
गना वा अन्य ककशसमले व्यवस्था गना सक्नेछ । 

(४) ववश्वववद्यालयले व्यब्क्त सरह आफ्नो नामबाट नाशलस उजूर गना र ववश्वववद्यालय 
उपर पतन सोही नामबाट नाशलस उजूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) ववश्वववद्यालयले व्यब्क्त सरह करार गना र करार बमोब्जमको अधधकार प्रयोग गना 
तथा दातयत्व तनवााह गना सक्नेछ । 

२८.  ववश्वववद्यालयको कायानलय  (१) ववश्वववद्यालयको केन्रीय कायाालय स्वीकृतत पत्रमा उल्लेख िए 
बमोब्जम हुनेछ । 

(२) ववश्वववद्यालयले ववधानको अधीनमा रही आफ्नोो िकै्षक्षक कायािम सञ्चालन गना 
सक्नेछ । 

२९.  ववश्वववद्यालयको सम्पवि  ववश्वववद्यालयको सम्पवत्त सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

 

परिच्छेद-६ 

क्याम्पसको वगीकिण 

३०.  क्याम्पसको वगीकिण  (१) नेपालमा संचाशलत क्याम्पसहरुको वगीकरण देहाय बमोब्जम हुनेछ - 

(क) आङ्धगक क्याम्पस, 

(ख) सामुदातयक क्याम्पस, र 

(ग) तनजी क्याम्पस । 
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  स्पष्टीकिण  यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग,– 

 (क) “सामुदातयक क्याम्पस” िन्नाले स्थानीय समुदायबाट संचाशलत गैर–नाफामूलक 
क्याम्पस सम्झनु पछा । 

 (ख) “तनजी क्याम्पस” िन्नाले तनजी क्षेत्रबाट संचाशलत क्याम्पस सम्झनु पछा । 

(२) आयोगले तनरध्ाररत मापदण्ड र प्रकियाका आधारमा सम्बब्न्धत ववश्वववद्यालय माफा त 
क्याम्पसलाई अनुदान तथा आधथाक सहयोग उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

 

परिच्छेद–७ 

ववश्वववद्यालयको संगठर्ात्मक स्वरुप 

३१.  ववश्वववद्यालयको संगठर्  ववश्वववद्यालयको संगठनको स्वरुप ववश्वववद्यालयको ववधानमा व्यवस्था 
िए बमोब्जम हुनेछ । 

३२.  ववश्वववद्यालयका पदाधधकािी सम्बन्धी व्यवस्था  ववश्वववद्यालयका तनकायहरु र पदाधधकारीहरु 
ववधानमा व्यवस्था िए बमोब्जम हुनेछन ् र ती तनकाय तथा पदाधधकोारीहरुको काम, कताव्य र 
अधधकार ववधानमा व्यवस्था िए बमोब्जम हुनेछ। 

३३.  पदबाट हटाउर् सककर्े ववश्वववद्यालयका पदाधधकारीहरुले आफ्नो पद अनुरुपको ब्जम्मेवारी पूरा 
नगरेमा वा पद अनुकूलको आचरण नगरेमा ववधानमा उल्लेख बमोब्जमको प्रकिया अपनाई पदबाट 
हटाउन सककनेछ । 

३४.  पद रिक्त हुरे्  ववश्वववद्यालयको कुनै पदाधधकारीको पद ररक्त ववद्यानमा व्यवस्था गरे बमोब्जम 
हुनेछ । 

३५.  शिक्षक तथा कमनचािी सम्बन्धी व्यवस्था  (१) ववश्वववद्यालयमा आवश्यक संख्यामा शिक्षक तथा 
कमाचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोब्जमका शिक्षक तथा कमाचारीको तनयुब्क्त, काम, कताव्य र अधधकार, 
पाररश्रशमक, सुववधा तथा सेवाका िताहरु तोककए बमोब्जम हुनेछन ्। 

(३) उपदफा (१) र (२) अनुसार शिक्षकहरुको तनयुक्ती गदाा यस ऐनको दफा ८ खण्ड 
(ड) बमोब्जमको परीक्षा उत्तीणा गरेको हुनु पनेछ। 
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परिच्छेद-८ 

ववश्वववद्यालय सेवा आयोग 

३६.  सेवा आयोग (१) केन्रीय ववश्वववद्यालयका शिक्षक तथा कमाचारीको तनयुब्क्त तथा बढुवाको लाधग 
शसफाररस गना स्वायत्त तनकायको रुपमा एक सेवा आयोग रहनेछ । 

(२) सेवा आयोगमा देहाय बमोब्जमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु रहनेछनो् - 

(क) अध्यापन, प्रिासन, कानून वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्राध्यापक वा सो सरह  

काम गरेका व्यब्क्तहरु मध्येबाट तनयुक्त व्यब्क्त     – 

अध्यक्ष 

(ख) लोकसेवा आयोगको सदस्य वा लोकसेवा आयोगले तोकेको व्यब्क्त  – 

सदस्य 

(ग) ववश्वववद्यालयका वरररठ प्राध्यापकहरु मध्येबाट एक मदहला सदहत तनयुक्त  

तीन जना         – सदस्य 

  (३) उपदफा (२) को खण्ड (क) र (ग) बमोब्जमको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा 
तनयुब्क्तको लाधग शसफाररस गना पररषद्का सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा पररषद्का उपाध्यक्ष तथा 
मन्त्रालयकोो सधचव समेत रहन ेगरी तीन सदस्यीय एक शसफाररस सशमतत गठन गनेछ । 

(४) उपदफा (२) अनुसार गठन िएको सशमततको शसफाररसमा पररषद्को अध्यक्षले उपदफा 
(२) को खण्ड (क) र (ग) अनुसारको अध्यक्ष र सदस्यहरुको तनयुब्क्त गनेछन ्।  

(५) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधध चार वषाको हुनेछ । 

(६) सेवा आयोगको काम, कताव्य र अधधकार तथा बैठक सम्बन्धी कायाववधध तोककए 
बमोब्जम हुनेछ । 

(७) सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पाररश्रशमक, सुववधा र सेवाका अन्य िताहरु 
तोककए बमोब्जम हुनेछ । 
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३७. पदबाट हटाउर् सक्र्े  (१) दफा ३६्को उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन 
देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधध समाप्त 
हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ - 

(क) तनजमा कायाक्षमताको अिाव िएमा, 

(ख) तनज खराब आचरणमा लागेमा, 

(ग) तनजले इमान्दारीपूवाक आफ्नो पदीय कताव्य पालन नगरेमा, वा  

(घ) तनजको मानशसक सन्तुलन ठीक निएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम पदबाट हटाउनु अतघ त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेि 
गने मनाशसव मौका ददनु पनेछ । 

३८.  पद रिक्त हुरे्  देहायको कुनै अवस्थामा सेवा आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पद ररक्त हुनेछ - 

(क) तनजले आफ्नो पदबाट शलणखत राजीनामा ददएमा, 

(ख) तनजको पदावधध पूरा िएमा, 

(ग) तनजलाई दफा ३७ बमोब्जम पदबाट हटाइएमा, 

(घ) तनज नैततक पतन देणखने फौजदारी अशियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर िएमा, 

(ङ) तनजको मतृ्यु िएमा, वा 

(च) कुनै ववदेिी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमततपत्र प्राप्त गरेमा । 

३९.  सेवा आयोगको ] कोष  (१) सेवा आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन ् 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) ववदेिी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोब्जमको रकम प्राप्त गनुा अतघ सेवा आयोगले नेपाल सरकार, 
अथा मन्त्रालयको स्वीकृतत शलनु पनेछ । 
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(४) सेवा आयोगको कोषमा रहन ेरकम "क" वगाको कुनै ववत्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा 
गररनेछ र त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

(५) सेवा आयोगको सम्पूणा खचा उपदफा (१) बमोब्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

४०. लेखा ि लेखापिीक्षण  (१) सेवा आयोगको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको 
लेखाप्रणाली बमोब्जम राणखनेछ । 

(२) सेवा आयोगको तोककए बमोब्जम आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुा पनेछ । 

(३) सेवा आयोगको ]] लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । 

(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत सेवा आयोगको दहसाब ककताब जाँच्न वा जाँच गना 
लगाउन सक्नेछ । 

 

परिच्छेद ९ 

 र्ेपाल उच्च शिक्षा गुणस्ति प्रत्यायर् सशमनत 

४१. सशमनतको गठर्  (१)  मुलुकशित्र सञ्चाशलत ववश्वववद्यालय तथा अन्य उच्च  िकै्षक्षक संस्थाहरू, 

सङ्कायहरू, संस्थानहरु स्कूलहरु, महाववद्यालयहरू तथा अन्य उच्च िकै्षक्षक संस्थाहरूको संस्थागत 
गुणस्तर र ततनीहरूद्वारा सञ्चाशलत ववशिन्न िैक्षक्षक संस्था एवं कायािमहरूको गुणस्तर परीक्षण 
गरी प्रत्यायन गने प्रयोजनका लाधग एक अधधकार सम्पन्न स्वायत्त संस्थाको रूपमा नेपाल उच्च 
शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन सशमतत गठन देहाय अनुसार गरीनेछ ।  

(क)  ववद्यावाररधध उपाधध सदहतका वरररठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले  

  मनोतनत गरेको शिक्षाववद्                     

अध्यक्ष  

(ख) ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगका सधचव                 सदस्य  

       (ग)   सङ्घीय सरकारको शिक्षा (हेने) मन्त्रालयका सधचव           

सदस्य  

       (घ)   पेसागत तथा व्यावसातयक पररषद्का अध्यक्षहरूमध्येबाट मनोतनत चार जना    
सदस्य   
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(ङ) उच्च िकै्षक्षक संस्था तथा कायािमहरूको गुणस्तर परीक्षण सदहत गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा 
प्रत्यायन सम्बन्ध कायाको अनुवि प्राप्त ववद्यावाररधध उपाधध सदहतका वरररठ प्राध्यापकहरू 
मध्येबाट कब्म्तमा एक जना मदहला सदहत मनोतनत तीन जना      

     सदस्य  

 (च)  कायाकारी तनदेिक                सदस्य–सधचव  

(२) अध्यक्ष र कायाकारी तनदेिक बाहेकका पररषद्का सदस्यहरूको मनोनयन आयोगले 
गनेछ ।  

(३) दफा ४१ (१) को खण्ड (क) र (च)  अनुसार सशमततको अध्यक्ष र कायाकारी 
तनदेिक तनयुब्क्त गनालाई पररषदको अध्यक्षले सहअध्यक्षको संयोजकत्वमा शिक्षा हेने सधचव र 
पररषदको उपाध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय सशमतत गठन गनेछ र यो सशमततको शसफाररसमा 
पररषदको अध्यक्षले तनयुक्त गनेछ । 

(४) उपदफा (१) को खण्ड (क)  (ङ)  र (च)  बमोब्जमका अध्यक्ष सदस्यहरु र 
कायाकारी तनदेिकको पदावदी चार वषाको हुनेछ र खण्ड (ख) र (घ) अनुसारको सदस्यहरुको 
पदावधी सम्वन्धीत पदमा वाहालमा रहेसम्म हुनेछ । 

४२. पदबाट हटाउर् सक्र्े  (१) दफा ४१्को उपदफा ($) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन 
देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल सरकारले नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन सशमततको अध्यक्ष 
वा सदस्यलाई पदावधध समाप्त हुनु अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ - 

(क) तनजमा कायाक्षमताको अिाव िएमा, 

(ख) तनज खराब आचरणमा लागेमा, 

(ग) तनजले इमान्दारीपूवाक आफ्नो पदीय कताव्य पालन नगरेमा, वा  

(घ) तनजको मानशसक सन्तुलन ठीक निएमा । 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम पदबाट हटाउनु अतघ त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेि 
गने मनाशसव मौका ददनु पनेछ । 

४३. पद रिक्त हुरे्  देहायको कुनै अवस्थामा नेपाल उच्च शिक्षा गुणस्तर प्रत्यायन सशमततको अध्यक्ष 
वा सदस्यको पद ररक्त हुनेछ - 

(क) तनजले आफ्नो पदबाट शलणखत राजीनामा ददएमा, 

(ख) तनजको पदावधध पूरा िएमा, 
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(ग) तनजलाई दफा ४२ बमोब्जम पदबाट हटाइएमा, 

(घ) तनज नैततक पतन देणखने फौजदारी अशियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर िएमा, 

(ङ) तनजको मतृ्यु िएमा, वा 

(च) कुनै ववदेिी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमततपत्र प्राप्त गरेमा । 

४४.  सशमनतको काम, कतनव्य ि अधधकाि   (क) उच्च शिक्षाको िैक्षक्षक गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा 
प्रत्यायन सम्वन्धी ववधध र प्रकृया सुतनब्श्चत गरी सोही अनुरूप गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा 
प्रत्यायन सम्वन्धी काम गने गराउने ।  

(ख) उच्च िकै्षक्षक संस्थाहरू एवम ् उच्च िकै्षक्षक कायािमहरूको गुणस्तर परीक्षण गरेर 
गुणस्तर सुतनब्श्चतता गनाका लाधग आवश्यक मापदण्ड, मानक, तथा सूचकहरू आयोगबाट स्वीकृत 
गराउने र स्वीकृत मापदण्ड, मानक र सूचकका आधारमा परीक्षणमा योग्य देणखएका उच्च िकै्षक्षक 
संस्था तथा कायािमलाई शे्रणीकरण गने ।  

(ग) ववदेिी ववश्वववद्यालयको सम्वन्धनमा मुलुकमा सञ्चाशलत उच्च िकै्षक्षक संस्थाहरू वा 
िकै्षक्षक कायािमहरूलाई प्रकिया पु¥याई ववधधपूवाक प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान गने ।  

(घ) समग्र उच्च शिक्षाको ववकासलाई गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा प्रत्यायन प्रणालीसँग 
आबद्ध गने ।  

(ङ) गुणस्तर मूल्याङ्कन, प्रवधान र तनरन्तर ववश्वसनीयताको लाधग ववश्वववद्यालय, अन्य 
उच्च िकै्षक्षक संस्थाहरू तथा व्यावसातयक पररषद्हरूसँग समन्वय गरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर 
ववश्वसनीयता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी राब्रट्रय जागरुकता अशियान, ताशलम र परामिा सेवा 
सञ्चालन गने गराउने ।  

(च) पररषद्द्बारा प्रत्यायन प्रदान गररएका उच्च िकै्षक्षक संस्था तथा कायािमहरूको सूधच 
सावाजतनक जानकारीका लाधग प्रकािन गने ।  

(छ)  उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा प्रत्यायन सम्बन्धमा ववशिन्न 
ववश्वववद्यालयहरू, प्रततरठानहरू, उच्च िकै्षक्षक संस्थाहरू तथा िकै्षक्षक कायािमहरूको ब्स्थती बारे 
नेपाल सरकार र आयोगलाई आवश्यक सल्लाह सुझाव ददने र कारवाहीका लाधग सम्वब्न्धत 
तनकायमा शसफाररस गने ।   

(ज) गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा प्रत्यायन सम्बन्धी अन्तरााब्रट्रय तनकायहरूसँग सम्बन्ध 
ववकास तथा ववस्तार गने ।  

(झ) आयोगको तनदेिन र समन्वयमा रही काम गने । 
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(ञ) आयोग समक्ष वावषाक प्रततवेदन पेि गने । 

(ट) तोककए बमोब्जमको अन्य काम गने । 

४५. प्रत्यायर् सशमनतको वैठक सशमततको वैठक सशमततले तनधाारण गरेको कायाववधध अनुसार हुनेछ । 

४६. प्रत्यायर् सशमनत स्विाशसत ि संगठठत संस्था हुरे्  सशमतत अववब्च्छन्न उत्तराधधकारी वाला एक 
स्विाशसत   संस्था हुनेछ र यसको आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । 

४७.  सशमनतको कमनचािीको व्यवस्था (१) सशमततको काया संचालन गनाको लाधग आवश्यक संख्यामा 
कमाचारी रहनेछन ्।  

(२)  कमाचारीको तनयुब्क्त काम कताव्य र अधधकार पाररश्रशमक र सुववधा तथा सेवाका 
िताहरु तोककए वमोब्जम हुनेछ । 

४८.  शसशमतको कोष (१) सशमततको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जमको कोषमा देहायका रकम रहनेछन ् 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,  

(ख) ववदेिी सरकार वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोब्जमको रकम प्राप्त गनुा अतघ शसशमततले नेपाल सरकार, अथा 
मन्त्रालयको स्वीकृतत शलनु पनेछ । 

(४) सशमततको कोषमा रहन ेरकम "क" वगाको कुनै ववत्तीय संस्थामा खाता खोली जम्मा गररनेछ र 
त्यस्तो खाताको सञ्चालन तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

(५) सशमततको सम्पूणा खचा उपदफा (१) बमोब्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

४९.  लेखा ि लेखापिीक्षण  (१) सशमततको आय-व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखाप्रणाली 
बमोब्जम राणखनेछ । 

(२) सशमततको तोककए बमोब्जम आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुा पनेछ । 

(३) सशमततको ]] लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । 
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(४) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत सशमततको दहसाब ककताब जाँच्न वा जाँच गना लगाउन 
सक्नेछ । 

 

परिच्छेद-१० 

ववश्वववद्यालय गाभ्र्े ि ववघटर् सम्बन्धी व्यवस्था 

५०.  ववश्वववद्यालय गाशिर् सक्र्े  (१) कुनै ववश्वववद्यालय अको ववश्वववद्यालयमा गाशिन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम गाशिन चाहने ववश्वववद्यालय र गाभ्ने ववश्वववद्यालयले 
तोककएका कुराहरु खुलाई संयुक्त रुपमा आयोग समक्ष तनवेदन ददनु पनेछ । 

  (३) उपदफा (२) बमोब्जम प्राप्त िएको तनवेदन जाँचबुझ गदाा त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरु 
आपसमा गाभ्न मनाशसव देणखएमा आयोगले पररषद् समक्ष पेि गनुा पनेछ । 

  (४) उपदफा (३) बमोब्जम प्राप्त िएको प्रस्ताव जाँचबुझ गदाा त्यस्ता 
ववश्वववद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभ्न मनाशसव देणखएमा पररषद्ले सोही व्यहोराको शसफाररस 
नेपाल सरकार समक्ष पेि गनेछ । 

  (५) उपदफा (४) बमोब्जम पररषद्को शसफाररसको आधारमा ववश्वववद्यालयहरु गाभ्न 
मनाशसव देणखएमा नेपाल सरकारले त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरु एक आपसमा गाभ्न स्वीकृतत ददनेछ 
। 

  (६) उपदफा (५) बमोब्जमको स्वीकृतत प्राप्त िएमा आयोगले ववश्वववद्यालयलाई 
तोककएको ढाँचामा गाशिएको पत्र ददनेछ । 

  (७) उपदफा (५) बमोब्जम ववश्वववद्यालय गाभ्न स्वीकृतब्ो प्राप्त िएपतछ त्यस्ता 
ववश्वववद्यालयहरु एक आपसमा गाशिएको मातननेछ । 

  (८) उपदफा (६) बमोब्जम कुनै ववश्वववद्यालय अको ववश्वववद्यालयमा गाशिएमा त्यसरी 
गाशिएको ववश्वववद्यालय र सो अन्तगातका संकाय, क्याम्पस, शिक्षक, कमाचारी तथा ववद्याथी गाभ्ने 
ववश्वववद्यालयको हुनेछ । 

  (९) यस दफा बमोब्जम गाशिएको ववश्वववद्यालयको हकिोगमा रहेको चल, अचल सम्पवत्त, 

ऋण तथा अन्य दातयत्व गाभ्ने ववश्वववद्यालयमा स्तान्तरण हुनेछ । 
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५१.  स्वीकृनत खािेज हुरे्  (१) स्वीकृततपत्रमा तोककएको अवधधशित्र ववश्वववद्यालय सञ्चालन हुन 
नसकेमा त्यस्तो ववश्वववद्यालयलाई ददइएको स्वीकृततपत्र पररषद्को शसफाररसमा नेपाल सरकारले 
खारेज गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन कुनै ववश्वववद्यालय तनधााररत 
समयमा सञ्चालन हुन नसकेको मनाशसव कारण खुलाई त्यस्तो ववश्वववद्यालयले म्याद थपको 
लाधग आयोग समक्ष तनवदेन ददएमा र त्यसरी ददएको तनवेदनको व्यहोरा मनाशसव िएमा आयोगको 
शसफाररसको आधारमा नेपाल सरकारले एक वषाको अवधध थप गना सक्नेछ । 

५२.  ववश्वववद्यालय ववघटर् गर्न सक्र्े  (१) कुनै कारणले ववश्वववद्यालय सञ्चालन हुन नसकेमा वा 
दफा ५१ को उपदफा (१) बमोब्जम स्वीकृततपत्र खारेज िएमा नेपाल सरकारले पररषद्को 
शसफाररसमा त्यस्तो ववश्वववद्यालय ववघटन गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम ववश्वववद्यालय ववघटन गनुा अतघ सम्बब्न्धत 
ववश्वववद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेि गना मनाशसव मौका ददनु पनेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोब्जम कुनै ववश्वववद्यालय ववघटन िएमा ववश्वववद्यालयको 
हकिोगमा रहेको चल अचल सम्पवत्तमध्ये केन्रीय ववश्वववद्यालयको सम्पवत्त नेपाल सरकारले र 
प्रदेि ववश्वववद्यालयको सम्पवत्त प्रदेि सरकारले कुनै शिक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउन वा अन्य 
सरकारी प्रयोजनको लाधग प्रयोग गना, गराउन सक्नेछ र कुनै समुदाय वा स्थानीय तहको 
स्वाशमत्वमा रहेको ववश्वववद्यालयको हकमा ववधानमा व्यवस्था िए बमोब्जम हुनेछ।  

  (४) ववश्वववद्यालय ववघटन िएपतछ सो ववश्वववद्यालयमा कायारत शिक्षक तथा कमाचारी र 
अध्ययनरत ववद्याथी सम्बन्धमा तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

  (५) यस दफा बमोब्जम ववश्वववद्यालय खारेज गनुा अतघ नेपाल सरकारले आयोगको 
शसफाररसमा ववश्वववद्यालयको सम्पवत्त र दातयत्वको दहसाब गरी फट्र्यौट गना एकजना शलब्क्वडटेर 
तनयुक्त गना सक्नेछ । 

(६) ववश्वववद्यालय ववघटन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

५३.  क्याम्पस हस्तान्तिण गर्न सक्र्े   (१) कुनै एक ववश्वववद्यालय अन्तगात सञ्चाशलत आङ्धगक 
तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अको ववश्वववद्यालय अन्तगात सञ्चालन गना मनाशसव िई 
क्याम्पस हस्तान्तरण गना सम्बब्न्धत ववश्वववद्यालयहरु बीच सहमतत िई आयोग समक्ष तनवेदन 
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ददएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो क्याम्पसलाई एक 
ववश्वववद्यालयबाट अको ववश्वववद्यालयमा हस्तान्तरण गना स्वीकृतत ददन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम कुनै क्याम्पस अको ववश्वववद्यालय अन्तगात हस्तान्तरण 
िएमा त्यस्तो क्याम्पस, सो क्याम्पस अन्तगात कायारत शिक्षक तथा कमाचारी र अध्ययनरत 
ववद्याथी जुन ववश्वववद्यालय अन्तगातको क्याम्पस हस्तान्तररत िएको हो सोही ववश्वववद्यालयको 
हुनेछ र गाशिने क्याम्पसमा अध्ययनरत ववद्याथीहरुको िैक्षक्षक कायािम पूरा गराउने ब्जम्मा गाभ्ने 
क्याम्पसको हुनेछ ।  

  (३) उपदफा (१) बमोब्जम हस्तान्तरण गररएको क्याम्पसको हकिोगमा रहेको चल अचल 
सम्पवत्त, ऋण तथा अन्य दातयत्व क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख िए बमोब्जम 
हुनेछ । 

  (४) क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

५४.  ववद्याथी स्थार्ान्तिण हुर् सक्र्े  एक ववश्वववद्यालय अन्तगात अध्ययन गरररहेको ववद्याथी अको 
ववश्वववद्यालयमा स्थानान्तरण हुन चाहेमा अध्ययन गररएको ववश्वववद्यालयको स्वीकृतत शलई 
सम्बब्न्धत ववश्वववद्यालयहरुको ववतनयमको अधधनमा रही स्थानान्तरण गना तथा एक 
ववश्वववद्यालयबाट प्राप्त अध्ययनको िेडडट जोडी अको ववश्वववद्यालयमा तनरन्तरता प्रदान गना 
सककनेछ । 

 

परिच्छेद-११ 

कसूि तथा सजाय 

५५.  कसूि गिेको मानर्र् े कसैले देहायको काया गरेमा कसूर गरेको मातननेछ - 

 (क) यस ऐन बमोब्जम स्वीकृततपत्र नशलई ववश्वववद्यालय स्थापना वा सञ्चालन गरेमा, 

 (ख) ववश्वववद्यालयको सम्पवत्त अनाधधकार रुपमा प्रयोग गरेमा वा हानी नोक्सानी 
पुर्याएमा 

(ग) प्रश्नपत्रको गोपनीयता िङ्ग गरेमा, 

(घ) उत्तरपुब्स्तका परीक्षण गदाा लापरवाही वा गैर ब्जम्मेवारीपूणा काया गरेमा, 
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(ङ) परीक्षा केन्रमा सम्बब्न्धत पदाधधकारीको स्वीकृतत वैगर प्रवेि गना प्रयत्न गने, प्रवेि 
गने वा परीक्षा केन्र तनयन्त्रणमा शलई अमयााददतो् काया गरेमा, 

 (च) परीक्षाको नततजा प्रकािनमा अतनयशमतता गरेमा, 

 (छ) अरुको तफा बाट परीक्षा ददएमा, 

(ज) परीक्षाको मयाादा िङ्ग हुने अन्य कुनै काया गरेमा । 

(झ) ऐन बमोब्जम अनुमतत नशलई िकै्षक्षक परामिा सेवा वा प्रशिक्षण कायािम सञ्चालन 
गरेमा वा कुनै वैदेशिक शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयबाट स्वीकृतत नशलई नेपालशित्र कुनै 
शिक्षण संस्था वा ताशलम कायािम सञ्चालन गरेमा । 

५६. सजाय सम्बन्धी व्यवस्था  (१) कसैले यस ऐन बमोब्जमको कसूर गरेमा देहाय बमोब्जमको सजाय 
हुनेछ -  

(क) दफा ५५ को खण्ड (क) बमोब्जमको कसूर गरेमा त्यस्तो कसूर गने व्यब्क्तलाई एक 
वषासम्म कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जररवाना वा दवुै सजाय र त्यस्तो ववश्वववद्यालय 
समेत बन्द गररने, 

(ख) दफा ५५ को खण्ड (ख) बमोब्जमको कसूर गरेमा त्यस्तो व्यब्क्तबाट ववगो असूल गरी 
ववगो बमोब्जम जररवाना हुने, 

(ग) दफा ५५ को खण्ड (ग), (घ),  (ङ),  (च),  (छ) र ( ज) बमोब्जमको कसूर गरेमा 
त्यस्तो व्यब्क्तलाई कसूरको गम्िीरता हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जररवाना वा छ 
मदहनासम्म कैद वा दवुै सजाय हुने,  

 (२) दफा ५५ को खण्ड (झ) बमोब्जमको कसूर गरेमा त्यस्तो कायािम बन्द गरी 
सम्बब्न्धत व्यब्क्तलाई बबगो असूल गरी तीन लाख रुपैयाँसम्म जररवाना हुनेछ।   

 (३) उपदफा (१) बमोब्जम सजाय हुने कसूर ववश्वववद्यालयका कुनै शिक्षक वा कमाचारीले 
गरेमा तनजलाई सो उपदफामा लेणखएको सजायको अततररक्त थप एकलाख रुपैयाँसम्म जररवाना 
हुनेछ। 

 (४) यस दफामा लेणखए बाहेक यस ऐन ववपररत अन्य काम गने व्यब्क्तलाई पचास हजार 
रुपैयाँसम्म जररवाना हुनेछ । 
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५७.  मुद्दा हेरे् अधधकाि   (१) दफा ५५ को खण्ड (क), (ग), (घ),  (ङ),  (च),  (छ) र (ज) 
बमोब्जम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको िुरु कारबाही र ककनारा गने अधधकार सम्बब्न्धत 
ब्जल््ला अदालतलाई हुनेछ। 

(२) दफा ५५ को खण्ड (ख) र (झ) बमोब्जमको कसूरमा कारबाही र सजाय गने 
अधधकार आयोगलाई हुनेछ ।   

५८.  र्ेपाल सिकाि वादी हुरे्   दफा ५५ बमोब्जम सजाय हुने कसूरसँग सम्बब्न्धत मुद्दा नेपाल सरकार 
वादी िई चलाइनेछ र उक्त मुद्दा मुलुकी फौजदारी कायाववधध संदहता, २०७४ को अनुसूची-१ मा 
समावेि िएको मातननेछ ।  

५९. पुर्िावेदर्  दफा ५६ बमोब्जम ब्जल्ला अदालतले गरेको तनणाय उपर धचत्त नबुझ्ने व्यब्क्तले सो 
तनणाय िएको शमततले पैंतीस ददनशित्र सम्बब्न्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन गना सक्नेछ । 

 

परिच्छेद-१२ 

ववश्वववद्यालयको सम्पवि, कोष तथा लेखापिीक्षण 

६०.  कोष  (१) ववश्वववद्यालयको एक छुट्टै कोष रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जमका कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन ्- 

(क) आयोगबाट प्राप्त रकम, 

(ख) ववदेिी व्यब्क्त, सरकार, अन्तरा्ाब्रट्रय संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ग) स्वदेिी व्यब्क्त, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(घ) शिक्षण िलु्कबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

  (३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोब्जम रकम प्राप्त गनुा अतघ ववश्वववद्यालयले 
कायाकारी पररषद् माफा त ्नेपाल सरकारको स्वीकृतत शलनु पनेछ । 

  (४) उपदफा (१) बमोब्जमको कोषको संचालन तोके तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

६१.  लेखा ि लेखापिीक्षण  (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले तोकेको 
प्रकिया बमोब्जम राख्नु पनेछ । 
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  (२) संघीय तथा प्रदेि ववश्वववद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) मातनत ववश्वववद्यालयको लेखापरीक्षण ववधानमा तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

  (४) ववश्वववद्यालयले आफ्नो संकाय तथा आङ्धगक क्याम्पसको लेखा परीक्षण गना लगाउनु 
पनेछ। 

 

परिच्छेद-१३ 

ववववध 

६२.  सम्बन्धर् प्रदार् गर्न सक्र्े  (१) यो ऐन प्रारम्ि िए पतछ केन्रीय ववश्वववद्यालयले सम्बन्धन 
ददने छैन । 

(२) प्रदेि ववश्वववद्यालयले सम्बब्न्धत प्रदेिशित्र सम्बन्धन प्रदान गना सक्नेछ र 
सम्बन्धन सम्बन्धी मापदण्ड आयोगले तोके बमोब्जम हुनेछ । 

  (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन यो ऐन प्रारम्ि हुनु अतघ 
ववशिन्न ववश्वववद्यालय अन्तगात सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका क्याम्पसहरु यस ऐन 
अन्तगात सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन िएको मातननेछ । 

  (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन आफ्नै संकाय निएको ववषयमा 
अध्ययन वा अध्यापन गराउन ववश्वववद्यालयले कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन ददन सककने छैन । 

  (५) सम्बन्धन प्रदान गने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

६३.  स्वायिता प्रदार् गर्न सक्र्े  (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो संकाय वा आङ्धगक क्याम्पसलाई 
प्राक्षिक, अनुसन्धनात्मक, संगठनात्मक, ववत्तीय, प्रिासकीय वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गना 
सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम स्वायत्तता प्रदान गररएका संकाय वा क्याम्पस सम्बब्न्धत 
ववश्वववद्यालयको संगठनको रुपमा रहनेछ र त्यस्तो संकाय वा क्याम्पसले सो ववश्वववद्यालयको 
नाम र संरक्षण प्राप्त गनेछ । 
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  (३) उपदफा (१) बमोब्जम स्वायत्तता प्राप्त संकाय वा क्याम्पसले ववश्वववद्यालयको 
स्वीकृतत ववना कुनै िकै्षक्षक उपाधध प्रदान गना वा आफ्नो सम्पवत्त बबिी वा अन्य तवरले 
हस्तान्तरण गना सक्ने छैन । 

६४. प्रमाणपत्र ि उपाधध ठदर्े (१) ववश्वववद्यालयले तोककएको ववषयमा उच्च शिक्षा हाशसल गना 
ववद्याथी, प्रशिक्षाथी र अनुसन्धानकताालाई तोककए बमोब्जम उपाधध र मानाथा उपाधध प्रदान गना 
सक्नेछ । 

  (२) ववश्वववद्यालयले कुनै स्वदेिी वा ववदेिी ववश्वववद्यालय वा िकै्षक्षक संस्थाको िैक्षक्षक 
उपाधधलाई आफ्नो ववश्वववद्यालयमा अध्ययन वा काम गने प्रयोजनका लाधग  तोककए बमोब्जम 
समकक्षताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र मान्यता ददन सक्नेछ । 

  (३) ववश्वववद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाले देि शित्र वा ववदेिी संस्थासंगको सहकायामा 
संयुक्त अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान काया गना र संयुक्त डडग्री प्रदान गने व्यवस्था गना सक्नेछ 
। 

  (४) स्वदेिी ववश्वववद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाबाट प्राप्त प्रमाणपत्रको समकक्षता स्वत 
प्राप्त िएको मातननेछ तर वाह्य ववश्वववद्यालय तथा उच्चशिक्षा संस्थाहरुको हकमा समकक्षता 
तनधाारण तोककएको तनकायबाट राब्रट्रय योग्यता प्रारुपका आधारमा गररने व्यवस्था हुनेछ । 

  (५) उच्चशिक्षाका  ववशिन्न िकै्षक्षक कायािमहरुका सन्दिामा समय समयमा उच्चशिक्षा 
पररषद् वा आयोगबाट तनदेशिका जारी हुनेछ र यसको पूणा पालना सबै उच्चशिक्षाका संस्थाहरुले 
अतनवाया रुपमा गनुापनेछ । 

६५. ववश्वववद्यालय िर्ान हुर् चाठहर् ेयोग्यता  (१) ववश्वववद्यालयमा िनाा हुन चादहन े ववद्याथी वा 
अनुसन्धानकतााको योग्यता तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

  (२) ववदेिी ववद्याथीहरुलाई नेपाली उच्चशिक्षाका संस्थाहरुमा अध्ययन गना 
ववश्वववद्यालयको िनाा छनोट पतछ ववश्वववद्यालयको शसफाररसमा ववद्याथी रहदानीका लाधग 
सरकारको सम्बब्न्धत तनकायबाट  प्रदान गने व्यवस्था हुनेछ । 

६६.  छात्रववृि उपलब्ध गिाउरु् परे्  (१) प्राववधधक ववषयमा अध्ययन गराउने सम्बन्धन प्राप्त स्वदेिी 
लगानीमा सञ्चाशलत क्याम्पस िए प्रत्येक िकै्षक्षक सत्रमा कब्म्तमा दि प्रततित र वैदेशिक 
लगानीमा सञ्चाशलत क्याम्पस िए कब्म्तमा बीस प्रततित संख्या गरीब, जेहेन्दार, ववपन्न, मदहला, 
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आददवासी जनजातत, मधेिी, मुब्स्लम, दशलत, अपाङ्ग, वपछडडएको क्षेत्र र वगा वा सम्प्रदायका 
ववद्याथीलाई छात्रववृत्त प्रदान गनाको लाधग नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम नेपाल सरकारलाई प्राप्त िएको छात्रववृत्त मन्त्रालयले प्रचशलत 
कानून बमोब्जमको प्रकिया अपनाई ववतरण गनेछ । 

  (३) आङ्धगक क्याम्पसको प्राववधधक ववषय र अन्य ववषयहरु र सम्वन्धन प्राप्त 
क्याम्पसमा  प्राववधधक ववषय बाहेक अन्य ववषयको हकमा ववश्वववद्यालयले आफ्नो ववधान 
अन्तरग्त बनेको छात्रववृत्त तनयमावली बमोब्जम छात्रववृत्त ददनछे । 

६७.  िाम्ष्ट्रय शिक्षा र्ीनत अरु्रुप काम गरु्नपरे्  नेपाल सरकारको राब्रट्रय शिक्षा नीतत अनुरुप काया 
सञ्चालन गनुा ववश्वववद्यालयको कताव्य हुनेछ । 

६८. िकै्षक्षक पिामिन सम्बन्धी व्यवस्था  (१) स्वदेिी वा ववदेिी िैक्षक्षक संस्थामा अध्ययन गना चाहने 
ववद्याथीको लाधग प्रदान गररने िकै्षक्षक परामिा सेवा वा प्रशिक्षण कायािम सञ्चालन गना चाहने 
संस्थाले आयोगको अनुमतत शलनु पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम ददइने अनुमततपत्र सम्बन्धी व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

६९.  शिक्षण संस्था सञ्चालर् गर्न स्वीकृनत शलरु्परे्  (१) कसैले ववदेिी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा 
नेपालशित्र उच्च शिक्षण संस्था सञ्चालन गना चाहेमा तोककए बमोब्जम आयोगबाट स्वीकृतत शलनु 
पनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम ददइन ेस्वीकृतत तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था तोककए बमोब्जम हुनेछ । 

७०. सशमनत, उपसशमनत वा कायनटोली गठर् गर्न सक्र्े  (१) आयोग आफूले गनुापने कामको लाधग 
आवश्यकतानुसार सशमतत, उपसशमतत वा कायाटोली गठन गना सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोब्जम गदठत सशमतत, उपसशमतत वा कायाटोलीको कायाावधध, काम, 

कताव्य, अधधकार तथा अन्य व्यवस्था पररषद्, आयोग वा ववश्वववद्यालयले तोककददए बमोब्जम हुनेछ 
। 

७१.  ववश्वववद्यालय र्ामको प्रयोग  यस ऐन बमोब्जम स्वीकृततपत्र पाएको संस्था बाहेक अन्य कुनै पतन 
संस्थाले ववश्वववद्यालय नामको प्रयोग गना पाउने छैन । 
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७२. ववश्वववद्यालयको सूची प्रकािर् गरु्नपरे्  आयोगले यस ऐन बमोब्जम स्वीकृततपत्र प्राप्त 
ववश्वववद्यालयको सूची प्रत्येक वषा िैक्षक्षक सत्र िरुु हुनु अतघ तोककए बमोब्जम प्रकािन गनुा पनेछ 
। 

७३.  काम कािवाही बदि र्हुरे्  आयोग वा ववश्वववद्यालयकोो कुनै संगठनको कुनै सदस्यको स्थान 
ररक्त रहेको वा आयोग वा ववश्वववद्यालयका कुनै संगठनको गठनमा कुनै त्रदुट िएको कारणले 
मात्र आयोग वा ववश्वववद्यालयका कुनै संगठनबाट िए गरेका काम कारवाही बदर हुने छैन । 

७४.  र्ेपाल सिकािको पूवन स्वीकृनत शलरु्परे्  आयोग तथा ववश्वववद्यालयले नेपाल सरकारलाई थप 
आधथाक दातयत्व पने ववषयमा तनणाय गनुा अतघ नेपाल सरकारको पूवा स्वीकृतत शलनुपनेछ । 

७५.  प्रनतवेदर् पेि गरु्न परे्  (१) आयोगले प्रत्येक आधथाक वषा समाप्त िएको तीन मदहनाशित्र सो 
वषािररमा आफुले गरेको काम कारवाहीको वावषाक प्रततवेदन पररषदो् समक्ष पेि गनुा पनेछ । 

  (२) ववश्वववद्यालयले आफ्नो वावषाक प्रततवेदन ववश्वववद्यालयको तोककएको उच्च तनकाय र 
आयोगमा पेि गनुा पनेछ । 

७६.  र्ेपाल सिकािसँग सम्पकन   नेपाल सरकारसँग सम्पका  राख्दा आयोगले मन्त्रालय माफा त र 
ववश्वववद्यालय, सेवा आयोग र सशमततले आयोग माफा त राख्नु पनेछ । 

७७.  नर्यम बर्ाउर्े अधधकाि  नेपाल सरकारले यस ऐनको कायाान्यनको लाधग आवश्यक तनयम बनाउन   
सक्नेछ । 

७८.  ववनर्यम बर्ाउर्े अधधकाि  आयोग तथा ववश्वववद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगात बनेको 
तनयम र ववश्वववद्यालयको वब्ोधानको अधोीनमा रही आवश्यक ववतनयम बनाउन सक्नेछ । 

७९.  खािेजी ि बचाउ  (१) देहायका ऐनहरु खारेज गररएका छन ्– 

(क) नेपाल संस्कृत ववश्वववद्यालय ऐन, २०४३ 

(ख) काठमाडौं ववश्वववद्यालय ऐन, २०४८ 

(ग) बत्रिुवन ववश्वववद्यालय ऐन, २०४९ 

(घ) ववश्वववद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० 

(ङ) पूवााञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०५० 

(च) पोखरा ववश्वववद्यालय ऐन, २०५३ 
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(छ) लुब्म्बनी बौद्ध ववश्वववद्यालय ऐन, २०६३ 

(ज) सुदरू पब्श्चमाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७ 

(झ) कृवष तथा वन ववश्वववद्यालय ऐन, २०६३ 

(ञ) मध्यपब्श्चमाञ्चल ववश्वववद्यालय ऐन, २०६७ 

(ट) नेपाल खुला ववश्वववद्यालय ऐन, २०७३ 

(ठ) राजवषा जनक ववश्वववद्यालय ऐन, २०७४ 

(२) उपदफा (१) बमोब्जम खारेज िएका ऐनद्वारा स्थापना िएका आयोग तथा 
ववश्वववद्यालयहरु यसै ऐन बमोब्जम स्थापना िएका मातननछेन ्। 

(३) उपदफा (१) बमोब्जम खारेज िएका ऐन अन्तगात िए गरेका काम कारवाही यसै ऐन 
बमोब्जम िए गरेको मातननेछन ्। 

(४) उपदफा (१) बमोब्जम खारेज िएका ऐन अन्तगात तनयुक्त वा मनोनयन िएका 
ववश्वववद्यालयका पदाधधकारी, शिक्षक र कमाचारी र आयोगका पदाधधकारी यसै ऐन बमोब्जम 
तनयुक्त वा मनोनयन िएको मानी सो ऐन बमोब्जमको पदावधधसम्म बहाल रहनेछन ्। 

(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतन कुनै ववश्वववद्यालयले सो 
ववश्वद्तयालयमा रहन ेसंगठन र पदाधधकारीका सम्बन्धमा ववधानमा छुट्टै व्यवस्था गरेको िए सोही 
ववधान बमोब्जम हुनेछ । 

(६) उपदफा (१) बमोब्जम खारेज िएका ऐनद्वारा स्थापना िएका ववश्वववद्यालयले यस 
ऐन बमोब्जम ववधान स्वीकृत नगराएसम्मको अवधधका लाधग साववक ऐन बमोब्जम नै काया गना 
सक्नेछन ्। 

 

 

 

 

 



Downloaded from edupatra.com   33  

 

अनुसुधच १ नयाँ ववश्वववद्यालय स्थापना गनाका लाधग चादहन ेआवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा 
पुवााधार 

 ववश्वववद्यालय मातनत ववश्वववद्यालय 

जग्गा/जशमन  काठमाडौं उपत्यकाशित्र 
कब्म्तमा दईु सय रोपनी 
जग्गा िएको 

 पहाडी तथा दहमाली ब्जल्लामा 
िए कब्म्तमा पाँच सय 
रोपनी जग्गा िएको 

 तराई तथा शित्री मधेि 
क्षेत्रमा िए कब्म्तमा पचास 
ववगाहा जग्गा िएको  

 उल्लेणखत जशमन बढीमा तीन 
स्थानसम्म करीब बीस 
ककलोशमटरको दरुीशित्र 
व्यवस्थापन गना सककने 

 काठमाडौं उपत्यका शित्र 
ववश्वववद्यालयका लाधग कब्म्तमा 
असी रोपनी जग्गा िएको   

 पहाडी तथा दहमाली ब्जल्लामा िए 
कब्म्तमा दईु सय पचास रोपनी 
जग्गा िएको   

 तराई तथा शित्री मधेि क्षेत्रमा िए 
कब्म्तमा पच्चीस बबगाहा जग्गा 
िएको 

 उल्लेणखत जशमन बढीमा दईु 
स्थानसम्म करीब दि ककलोशमटरको 
दरुीमा व्यवस्थापन गना सककन े  

िवन  कब्म्तमा पतन िकै्षक्षक, 

प्रिासकीय र पुस्तकालयको 
अलग अलग तीनवटा 
िवनहरु हुनुपने   

 कक्षा सञ्चालनको लाधग 
िकै्षक्षक िवन कब्म्तमा पतन 
पचास हजार वगा कफट 
क्षेत्रफलको हुनुपने वा हरेक 
कक्षामा अधधकतम ् ४५ 
जनासम्म बबद्याथी अटाउँने 
गरी बबद्याथी संख्याको 
अनुपातमा कक्षा कोठाहरु 
हुनुपने   

 कब्म्तमा पतन िैक्षक्षक, प्रिासकीय र 
पुस्तकालयको अलग अलग तीनवटा 
िवनहरु हुनुपने 

 कक्षा सञ्चालनको लाधग िकै्षक्षक 
िवन कब्म्तमा पतन पच्चीस हजार 
वगा कफट क्षेत्रफलको हुनुपने वा हरेक 
कक्षामा अधधकतम ् ४५ जनासम्म 
बबद्याथी अटाउँने गरी बबद्याथी 
संख्याको अनुपातमा कक्षा कोठाहरु 
हुनुपने   

छात्राबास  ववश्वववद्यालय हुनको लाधग  कूल बबद्याथी क्षमताको कब्म्तमा 
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कम्तीमा पतन एक ततहाई 
ववद्याथीहरुलाई छात्रावास 
हुनुपने छ  । सुववधाजनक 
मदहला र पुरुष (छुट्टा 
छुट्टै) छात्रावासको सुववधा 
िएको हुनुपने छ । यसको 
साथसाथै केब्न्दय 
ववश्वववद्यालयहरुमा एक 
अन्तराब्रट्रय ववद्याथीहरुको 
लाधग अन्तराब्रट्रय स्तरको 
एक छात्रवास हुनुपने छ । 
तर आवाशिय 
ववश्वववद्यालयको हकमा सब ै
ववद्याथीहरुको छात्रवासको 
व्यवस्था हुनुपने छ  । 

पतन एक ततहाई बबद्याथीहरु अटाउँने 
गरी मदहला र पुरुषका लाधग (छुट्टा 
छुट्टै) सुववधा सम्पन्न छात्रावासको 
व्यवस्था हुनुपन 

अन्य िौततक 
पुवााधार 

 पठनपाठन, अनुसन्धान, 

प्रयोगात्मक काया आददका 
लाधग बबद्याथी संख्याको 
अनुपातमा पयााप्त  फतनाचर 
र उपकरणहरु  सदहतको 
िौततक व्यवस्थापन िएको   

 मदहला र पुरुषका लाधग 
अलग अलग र पयााप्त 
संख्यामा अपाङ्गमैत्री 
िौचालय िएको   

 बबद्याथी संख्याको अनुपातमा 
स्तरीय चमेनागहृ िएको   

 प्राथशमक उपचार, वपउन ेपानी, 
इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैंचा 
आददको व्यवस्था िएका 

 पठनपाठन, अनुसन्धान, प्रयोगात्मक 
काया आददका लाधग बबद्याथी 
संख्याको अनुपातमा पयााप्त फतनाचर 
र उपकरणहरु सदहतको िौततक 
व्यवस्थापन िएको   

 मदहला र पुरुषका लाधग अलग 
अलग र पयााप्त संख्यामा 
अपाङ्गमैत्री िौचालय िएको   

 बबद्याथी संख्याको अनुपातमा स्तरीय 
चमेनागहृ िएको   

 प्राथशमक उपचार, वपउने पानी, 
इन्टरनेट खेल मैदान बगैचा आददको 
व्यवस्था िएको 

िकै्षक्षक आधारहरु 
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पुस्तकालय  बबद्याथी संख्याको 
अनुपातमा पयााप्त संख्यामा 
आवश्यक स्तरीय पुस्तकहरु 
सदहतको सुववधा सम्पन्न 
पुस्तकालयको व्यवस्था 
िएको  

 सबै पाठकहरुबीच सूचना 
प्रववधधको पहँुच पुग्न सक्ने 
गरी आवश्यक व्यवस्था 
िएको  

 बबद्युतीय पुस्तकालय (इ 
लाइबे्ररी) को व्यवस्था 
िएको  

 आवश्यक व्यवस्थापकीय 
सुबबधा सदहतको अध्ययन 
कक्षको व्यवस्था िएको 

 बबद्याथी संख्याको अनुपातमा पयााप्त 
संख्यामा आवश्यक स्तरीय पुस्तकहरु 
सदहतको सुववधा सम्पन्न 
पुस्तकालयको व्यवस्था िएको  

 सबै पाठकहरुबीच सूचना प्रववधधको 
पहँुच पुग्न सक्ने गरी आवश्यक 
व्यवस्था िएको  

 बबद्युतीय पुस्तकालय (इ लाइबे्ररी) 
को व्यवस्था िएको  

 आवश्यक व्यवस्थापकीय सुबबधा 
सदहतको अध्ययन कक्षको व्यवस्था 
िएको 

प्रयोगिाला  प्राववधधक ववषयसँग 
सम्बब्न्धत ववश्वववद्यालयको 
हकमा बबद्याथी संख्याको 
अनुपातमा पयााप्त उपकरण, 

औजार तथा रसायनहरु 
सदहतको सुववधायुक्त 
प्रयोगिाला िएको । 

 प्राववधधक ववषयसँग सम्बब्न्धत 
ववश्वववद्यालयको हकमा बबद्याथी 
संख्याको अनुपातमा पयााप्त उपकरण, 

औजार तथा रसायनहरु सदहतको 
सुववधायुक्त प्रयोगिाला िएको । 

शिक्षक/प्राध्यापक  अध्यापन र अनुसन्धान 
गनाका लाधग आवश्यक 
संख्यामा तोककएको योग्यता 
पुगेका शिक्षक÷प्राध्यापकहरु 
िएको  

 सबै शिक्षकहरु पूणाकाशलन  
िएको   

 जम्मा शिक्षक संख्यामध्ये 

 अध्यापन र अनुसन्धान गनाका लाधग 
आवश्यक संख्यामा तोककएको 
योग्यता पुगेका शिक्षक÷प्राध्यापकहरु 
िएको  

 सबै शिक्षकहरु पूणाकाशलन  िएको   

 जम्मा शिक्षक संख्यामध्ये कब्म्तमा 
एक ततहाई शिक्षकहरु ववद्यावाररधध 
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कब्म्तमा एक ततहाई 
शिक्षकहरु ववद्यावाररधध 
उपाधध प्राप्त गरेको हुनुपने   

 जम्मा शिक्षक संख्यामध्ये 
कब्म्तमा दि प्रततित 
शिक्षक राब्रट्रय तथा 
अन्तरााब्रट्रय मान्यता प्राप्त 
अनुसन्धानमूलक जनालमा 
लेखहरु प्रकािन गरेको 
हुनुपने ।  

उपाधध प्राप्त गरेको हुनुपने  । 

 जम्मा शिक्षक संख्यामध्ये कब्म्तमा 
दि प्रततित शिक्षक राब्रट्रय तथा 
अन्तरााब्रट्रय मान्यता प्राप्त 
अनुसन्धानमूलक जनालमा लेखहरु 
प्रकािन गरेको हुनुपने  । 

कमाचारी  आवश्यक संख्यामा तनधााररत 
क्षमता दक्षता प्रततवद्धता 
सदहतका कमाचारी 

 आवश्यक संख्यामा तनधााररत क्षमता 
दक्षता प्रततवद्धता सदहतका कमाचारी 

ववद्याथी  साधारण तथा प्राववधधक 
बबषयमा पठनपाठन तथा 
अनुसन्धान गने गराउने 
सघन ववश्वववद्यालय िएमा 
कब्म्तमा पतन पाँच हजार 
ववद्याथी िएको तर संतघय 
वा प्रदेि सरकारले स्थापना 
गने  

 ववश्वववद्यालयहरुको लाधग 
यो ववद्याथी संख्या 
ववश्वववद्यालय स्थापनाको 
लाधग अतनवाया आधार हुने 
छैन  

 प्राववधधक बबषयका हकमा 
सम्बब्न्धत अधधकार प्राप्त 
तनकायले तनधााररण गरेको 
संख्या अनुसार हुनुपनेछ । 

 साधारण तथा प्राववधधक बबषयमा 
पठनपाठन तथा अनुसन्धान गने 
गराउने सघन ववश्वववद्यालय िएमा 
कब्म्तमा पतन पाँच हजार ववद्याथी 
िएको तर संतघय वा प्रदेि सरकारले 
स्थापना गने । 

 ववश्वववद्यालयहरुको लाधग यो 
ववद्याथीसंख्या ववश्वववद्यालय 
स्थापनाको लाधग अतनवाया आधार 
हुने छैन । 

 संचालनमा रदहरहेको कुनै 
क्याम्पसको स्तरोन्नती गरी 
ववश्वववद्यालयमा रुपान्तरण गना 
लाधगएकोिएमा उक्त क्याम्पसमा 
कब्म्तमा पतन दईु हजार ववद्याथीहरु 
अध्ययनरत िएको, स्नातकोत्तर तहमा 
कब्म्तमा पतन पाँच व्याच 
बबद्याथीहरु ददक्षक्षत िएको र 
गुणस्तर सुतनब्श्चतता तथा प्रत्यायन 
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प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपने  । 

 प्राववधधक बबषयका हकमा सम्बब्न्धत 
अधधकार प्राप्त तनकायले तनधाारण 
गरेको संख्या अनुसार हुनु पनेछ । 

कोष  सघन ववश्वववद्यालय िएमा 
ववश्वववद्यालयको नाममा 
कब्म्तमा पतन पचास करोड 
रुपैयाँको अक्षय कोष िएको 
हुनुपने   

 ववशिब्रटकृत (बबषयगत) 
ववश्वववद्यालय िएमा 
कब्म्तमा पतन बीस करोड 
रुपैयाँको अक्षय को स्थापना 
िएको हुनुपने   

 काठमाडौं उपत्यकाशित्र 
स्थापना हुने ववश्वववद्यालय 
िएमा उपरोक्त रकमहरुमा 
थप दि प्रततित रकम 
सदहतको कोषको व्यवस्था 
गनुापने   

 ववश्वववद्यालयमा दि करोड 
रुपैयाँको अको (अलग्गै) 
खचा हुने कोषको स्थापना 
गरी उक्त कोषमा जम्मा 
हुने रकमको सम्िाववत 
स्रोतहरु पदहचान िएको 
हुनुपने 

 सघन  ववश्वववद्यालय  िएमा 
ववश्वववद्यालयको नाममा कब्म्तमा 
पतन पब्च्चस करोड रुपैयाँको अक्षय 
कोष वा खचा नहुने कोष स्थापना 
िएको हुनुपने   

 ववशिब्रटकृत (बबषयगत) 
ववश्वववद्यालय िएमा कब्म्तमा पतन 
दि करोड रुपैयाँको अक्षय कोष वा 
खचा नहुने कोष स्थापना िएको 
हुनुपने   

 काठमाडौं उपत्यकाशित्र स्थापना हुने 
ववश्वववद्यालय िएमा उपरोक्त 
रकमहरुमा थप दि प्रततित रकम 
सदहतको कोषको व्यवस्था गनुापने   

 ववश्वववद्यालयमा पाँच करोड 
रुपैयाँको अको (अलग्गै) खचा हुने 
कोषको स्थापना गरी उक्त कोषमा 
जम्मा हुने रकमको सम्िाववत 
स्रोतहरु पदहचान िएको हुनुपने 

अन्य आधारहरु 

अन्य आवश्यक 
मापदण्ड र 
पूवााधारहरु पूरा 

 वातावरणीय प्रिाव 
मूल्याङ्कनको प्रततवेदन 

 वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कनको 
प्रततवेदन अतनवााय हुने  
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िएको अतनवााय हुने  

 सामाब्जक प्रिाव 
मूल्याङ्कनको प्रततवेदन 
अतनवााय हुने  

 सम्िाव्यता अध्ययनको 
प्रततवेदन अतनवााय हुने  

 ववश्वववद्यालयमा 
 आन्तररक गुणस्तर 
सुतनब्श्चतता केन्रको 
स्थापना िएको हुनुपने  

 धचककत्सा तथा 
इब्न्जतनयररङ जस्ता वविषे 
पूवााधारहरु आवश्यक पने 
उच्च शिक्षाका कायािमहरु 
सञ्चालन गने 
ववश्वववद्यालयका लाधग 
सम्बब्न्धत तनयमनकारी 
तनकायको परामिामा थप 
पूवााधारहरु तोक्न सककने 

 सामाब्जक प्रिाव मूल्याङ्कनको 
प्रततवेदन अतनवााय हुने  

 सम्िाव्यता अध्ययनको प्रततवेदन 
अतनवााय हुने  

 ववश्वववद्यालयमा  आन्तररक 
गुणस्तर सुतनब्श्चतता केन्र को 
स्थापना िएको हुनुपने  

 धचककत्सा तथा इब्न्जतनयररङ जस्ता 
वविषे पूवााधारहरु आवश्यक पने 
उच्च शिक्षाका कायािमहरु सञ्चालन 
गने ववश्वववद्यालयका लाधग 
सम्बब्न्धत तनयमनकारी तनकायको 
परामिामा थप पूवााधारहरु तोक्न 
सककने 

 

 

 


